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Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει κανόνες, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια επίσημων 

ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων για τα τρόφιμα από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών. 

Κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης κρίσης που συνδέεται με τη νόσο COVID-19, τα κράτη 

μέλη έχουν επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς στις μετακινήσεις του πληθυσμού τους, 

προκειμένου να προστατεύσουν την ανθρώπινη υγεία και ορισμένα κράτη μέλη ενημέρωσαν 

την Επιτροπή ότι, εξαιτίας τέτοιων περιορισμών στις μετακινήσεις, η ικανότητά τους να 

διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 

δραστηριότητες, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, έχει επηρεαστεί 

σημαντικά. 

Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στο αίτημα των κρατών μελών, θέσπισε 

τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/466 με τον οποίο εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα για 

την αντιμετώπιση των κενών που παρατηρούνται στους ελέγχους, με στόχο να αποφευχθεί η 

εξάπλωση του ιού COVID-19 μέσω της διακίνησης του προσωπικού που διενεργεί τους 

ελέγχους και να μη παρεμποδισθεί η διακίνηση ζώων, φυτών, τροφίμων και ζωοτροφών εντός 

της κοινότητας. 

Οι νέοι κανόνες παρέχουν προσωρινή ευελιξία στις αρχές ελέγχου οι οποίες σαν εναλλακτική 

λύση μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική επικοινωνία χωρίς την φυσική παρουσία 

των ελεγκτών, τα δε  έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα τρόφιμα να υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει για δύο μήνες ήτοι μέχρι 

την 1η Ιουνίου 2020. 

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τα προσωρινά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό 

θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και 

των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625. 

Δεκαπέντε κράτη μέλη μεταξύ τους και η Κύπρος, έχουν επωφεληθεί από τους προσωρινούς 

αυτούς κανόνες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στα επίσημα συστήματα ελέγχου λόγω 

της πανδημίας του κορονοϊού, και από τις 6 Μαΐου 2020 ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ότι εφαρμόζουν τα μέτρα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/466. 



Οι χώρες που εξέφρασαν ενδιαφέρον είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η 

Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η 

Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σουηδία. 

Εν τω μεταξύ σύμφωνα και με το FSN, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβηκε σε επικαιροποίηση 

του καταλόγου των τροφίμων που εισέρχονται στην κοινότητα από τρίτες χώρες και έχει 

αυξήσει τους ελέγχους στα προϊόντα αυτά όπως: 

• Αποστολές πορτοκαλιών, μανταρινιών, κλεμεντίνων, βοτάνων και άλλων 

εσπεριδοειδών από την Τουρκία, υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων 

λόγω πιθανής μόλυνσης των προϊόντων αυτών με φυτοφάρμακα. 

 

• Μίγματα μπαχαρικών από το Πακιστάν λόγω πιθανής μόλυνσης από αφλατοξίνες. 

 

• Αύξηση της συχνότητας των φυσικών ελέγχων λόγω μη συμμόρφωσης αναφορικά με 

την ταυτότητα φασολιών από την Κένυα και σε σταφίδες και ρόδια από την Τουρκία. 

 

• Από τον Ιούλιο και Ιανουάριο του 2017 αντίστοιχα αυξήθηκαν οι έλεγχοι για 

Σαλμονέλλα σε αποστολές σησαμιού από το Σουδάν και την Ουγκάντα. Όλες οι 

αποστολές σησαμιού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά που να δηλώνουν ότι 

το σησάμι είναι απαλλαγμένο από Σαλμονέλλα ανά 25gr.  

 

• Όλες οι εισαγωγές πιπεριού, από την Ινδία και το Πακιστάν, πρέπει επίσης να 

συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι στα προϊόντα αυτά έχει 

διενεργηθεί δειγματοληψία και ανάλυση για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και τα 

αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και δεν δείχνουν υπέρβαση αναφορικά με το 

μέγιστο επίπεδο καταλοίπων φυτοφαρμάκων. 

Τις Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την 

προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών 

υπηρεσιών μπορείτε να τις βρείτε εδώ. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&from=EL 
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